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Bydgoszcz: Renowacja konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej
tramwajowej.
Numer ogłoszenia: 187867 - 2014; data zamieszczenia: 03.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy , ul. Toruńska 174a, 85-844
Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5822723, faks 52 5822777.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej
tramwajowej..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty
budowlane w rozumieniu art. 2 ust. 8 UPZP, polegające na renowacji konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej
tramwajowej oraz malowaniem słupów trakcyjnych, trakcyjno - oświetleniowych i masztów trakcyjno oświetleniowych zlokalizowanych wzdłuż tras tramwajowych na terenie miasta Bydgoszczy i na warunkach
szczegółowo określonych w: 1. Opisie i zakresie przedmiotu zamówienia, 2. Wymaganiach, warunkach technicznych,
3. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 4. Rysunkach, 5. Wzorze umowy. Dokumenty wymienione w
pkt. 1-5 stanowią załączniki do SIWZ i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego
www.zdmikp.bydgoszcz.pl, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania. Typy i ilości słupów: 1) Słupy trakcyjno oświetleniowe stylowe, tzw. Pastorał Bydgoski z wykonaniem cokolików - 103 szt, 2) Słupy trakcyjno oświetleniowe - 87 szt, 3) Słupy trakcyjne - 28 szt, 4) Maszty trakcyjno - oświetleniowe - 10 szt. Warunki realizacji
zamówienia, zgodne Opisem i zakresem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ,
Wymaganiami, warunkami technicznymi, stanowiącymi załącznik nr 7 do SIWZ, ze Specyfikacją Techniczną
Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącą załącznik Nr 8 do SIWZ i rysunkami, stanowiącymi załącznik Nr 9 do SIWZ..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie wykonawcy zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 UPZP, polegających na wykonaniu tego samego rodzaju zamówień, co objęte zamówieniem
podstawowym. Zamawiający udzieli zamówień uzupełniających tylko wtedy, gdy będzie posiadał środki
finansowe na ich wykonanie. Łączna wartość zamówień uzupełniających nie może przekroczyć 50%
wartości zamówienia podstawowego. Na okoliczność wystąpienia zamówień uzupełniających, zostanie
zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki .
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.44.21.00-8, 44.21.22.26-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 PLN (słownie: trzy
tysiące złotych 00/100 złotych), przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium
wyłącznie w formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego - Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, w Banku
Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.) - Nr konta: 25 1240 6452 1111 0010 4816 9416 z adnotacją: WADIUM Renowacja konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej tramwajowej Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji
powinno być wystawione na: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85844 Bydgoszcz. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w następującej formie: potwierdzenie przelewu
pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego - zaleca się dołączyć w formie kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, potwierdzenie wniesienia wadium w
pozostałych formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP - wyłącznie w formie oryginału dołączonego do oferty.
Wadium pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie zwrócone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie
określonym w art. 46 UPZP. Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania
wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z
kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonego do oferty Wykonawcy
oświadczenia, zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, - co najmniej jednej roboty polegającej na renowacji, odnawianiu powłok
antykorozyjnych słupów energetycznych stalowych rurowych o łącznej wartości brutto
minimum 20.000,00 - w ramach jednego zamówienia. Ocena spełniania wymienionego wyżej
warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia,
na podstawie załączonego do oferty Wykonawcy oświadczenia, zgodnie z art. 44 UPZP, o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna),
spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie. Wykonawca może
polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem odpowiednim potencjałem
technicznym, w tym sprzętem specjalistycznym określonym w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru przedmiotu robót w minimalnej liczbie i o minimalnej wydajności,
gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena spełniania wymienionego wyżej
warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia,
na podstawie załączonego do oferty Wykonawcy oświadczenia, zgodnie z art. 44 UPZP, o
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spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna),
spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie. Wykonawca może
polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia - w tym: 1) kierownikiem robót elektroinstalacyjnych, spełniającym minimalne
wymagania: -legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U z 2013 r. poz.1409 ze zm.) lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi
wykonanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym
uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności, -posiada minimum 3 letnie
doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót; Kierownik robót
elektroinstalacyjnych, musi dodatkowo legitymować się świadectwem kwalifikacyjnym D do
wykonania prac na stanowisku dozoru w zakresie urządzeń instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym minimum do 1 kV - sieci elektrycznego
oświetlenia ulicznego i elektrycznej sieci trakcyjnej. 2) minimum jedną osobą legitymującą się
uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, na stanowisku
dozoru, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.
U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238), tj. świadectwem
kwalifikacyjnym D dla następujących urządzeń, instalacji i sieci: o napięciu znamionowym
minimum do 1kV - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego lub innymi uprawnieniami
umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym
stanie prawnym uprawniają ww. uprawnienia w tej samej specjalności, 3) minimum jedną
osobą legitymującymi się uprawnieniami do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i
sieci, na stanowisku eksploatacji, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238), tj.
świadectwem kwalifikacyjnym E dla następujących urządzeń, instalacji i sieci: o napięciu
znamionowym minimum do 1kV - elektrycznej sieci trakcyjnej lub innymi uprawnieniami
umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym
stanie prawnym uprawniają ww. uprawnienia w tej samej specjalności, lub innymi
równoważnymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonanie tych samych czynności, do
wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej
samej specjalności, Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu,
zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonego do
oferty Wykonawcy oświadczenia, zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału
w postępowaniu łącznie. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania
wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z
kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonego do oferty Wykonawcy
oświadczenia, zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
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III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11.3. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
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miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Zapisy pkt. 11.3. SIWZ, dotyczące terminów wystawienia, stosuje się odpowiednio. Jeżeli wykonawcy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), każdy z
wykonawców oddzielnie wykazuje brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24. ust.1 UPZP, w związku z tym każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, oddzielnie dołącza do oferty dokumenty wymienione w pkt. 11.2.1. SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPZP, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści Oferty wyłącznie w
zakresie opisanym we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zdmikp.bydgoszcz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Miejskich i
Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz -Cena 11,40 zł,+ koszty przesyłki,
bezpłatnie na stronie internetowej: www.zdmikp.bydgoszcz.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2014 godzina
10:00, miejsce: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska
174a, pokój nr 20 (kancelaria/parter)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 1. ws. merytorycznych (dot.
przedmiotu i warunków realizacji zamówienia jest: Grzegorz Belter - tel. 052-582-27-67, 2. ws. formalno-prawnych
(dot. procedury przetargowej) Adrianna Wróbel/Marlena Krzyżaniak- tel.: 052-582-27-69. Termin otwarcia ofert: W
dniu 19.09.2014 r. godz.: 10.30. Miejsce otwarcia ofert: ZDMiKP w Bydgoszczy, Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a,
pok.18 parter..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

2014-09-03 09:46

